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Vakantie:                                                                                                                       
De vakantie is in aantocht, we hebben de afgelopen periode veel activiteiten gehad: bijvoorbeeld: opendag, 
dressuurwedstrijd en in aantocht is ons gezellige kamp! Schrijf  je tijdig in, als het goed is hebben je ouders daar een 
mail over gehad! Houd ook in de gaten dat je je inschrijft voor de rijlessen in de vakantie: we hebben dan een 
aangepast rooster en we zijn 3 weken gesloten. De inschrijflijst hangt in de kantine. Fijne vakantie!!!!

Ik geef de pen door ....

Hoooooooooi, ik ben Lauren en ben 11 jaar. Ik zit nu al 
meer als 5 jaar op de ponyclub!!!!!!!!  Ik weet niet waar ik 
over moet schrijven..... dus ik begin maar ergens over 
Willemijn; is mijn lievelings pony eigenlijk is het een 
shetlander. 

Ze is soms ondeugend  maar ze is heel vaak super lief!!! 
Willemijn rijdt op de woensdag en op de zaterdag. Op de 
woensdag haal ik Willemijn en Trixie samen met Jaimy dat 
is altijd gezellig! Op de zaterdag haal ik samen met mama 
en ook vaak met Malin Willemijn. Dan rijd ik van 9 tot 10 ’s 
ochtends op Willemijn. Dan gaan we springen,  zonder 
zadel rijden, pony voetballen, een bosrit maken of allerlei 
andere leuke dingen doen. We krijgen dan les van Evelien 
zij geeft altijd leuk les. Er zijn ook activiteiten zoals 
dressuur, springen, sponsor springen, sinterklaas , 
ponykamp, en nog veeeeeel meer activiteiten. Er zijn 6 
lessen op de zaterdag . Evelien geeft de 3 lessen in de 
ochtend en Marcella de 3 lessen in de middag dan willen 
meestal de mensen van de ochtend mee rijden dan stormt 
bijna iedereen op Marcella af om het te vragen. Dan kan je 
soms mee rijden en soms niet. 

Op de woensdag avond geeft Gees les daar spring je meestal als je 
iets gaat doen. Je begint op de woensdagmiddag bij Hans en Marjo. 
Dan ga je naar de zaterdagmiddag bij Marcella. Dan naar Evelien op 
de zaterdag ochtend. En dan als allerlaatste ga je naar de woensdag 
avond bij Gees. En dan heb je eigenlijk al je “levels” gehaald!!!!!  Nou 
ik weet niks meer om te vertellen dus dit was mijn verhaaltje voor 
de nieuwsbrief van de ponyclub. Doooooeeeeeiiii!!!!!!!!!!!!! Groetjes 
van LAUREN EN WILLENMIJN. Tot de volgende nieuwsbrief van de 

PONYCLUB.	  Ik geef de pen door aan Maud !!!!!!!!!!!!!!

Foto’s Dressuurwedstrijd:

	
 	
 	
 	


Kijk voor meer foto’s en informatie over activiteiten op onze 
website: www.ponyclubdedoorzettertjes.nl

Agenda:

12 t/m 14 September: 	
  Ponykamp
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